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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2017/2016/73
اعمال التحديث والتشغيل والصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء في محطات التحويل الكهربايئة الرئيسية في 

محافظات ( االحمدي - حولي- مبارك الكبير )
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء و الماء

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

23000 دك صالحة لمدة 2018-01-282018-03-04100090

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

 - هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى التصنيفات اآلتية

   ***  أعمال تكييف  (  الفئة الثالثة - الفئة الرابعة )

  - - محدودة فئة ثالثة ورابعة - أعمال التكييف

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  

10 ص يوم االثنين  الموافق 12-02-2018 وذلك في  مبنى الوزارة الرئيسي بجنوب السرة - مكتب الوكيلجلسة استفسارات
المساعد للخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية - الدور الثاني
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2017/2016/73
اعمال التحديث والتشغيل والصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء في محطات التحويل الكهربايئة الرئيسية في 

محافظات ( االحمدي - حولي- مبارك الكبير )
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء و الماء

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات



 Page3 of 26

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  إ م م/2018/2017/7/1
توريد احبار لطابعات الكمبيوتر

بناء علي طلب  وزارة األشغال العامة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-01-282018-04-2915090

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - عامة على الشركات و المؤسسات المتخصصة

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2017/2016-6
الصالح وتشغيل وصيانة االعمال الكهروميكانيكية بديوان الخدمة المدنية

بناء علي طلب  ديوان الخدمة المدنية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-01-282018-04-2915090

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

 - هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى التصنيفات اآلتية

   ***  أعمال كهربائية  (  الفئة الرابعة )

  - - محدودة فئة رابعة - اعمال كهرباء

- شرط خبرة ال تقل عن (5) سنوات

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  

10 ص يوم االحد    الموافق 18-02-2018 وذلك في  بمقر ديوان الخدمة المدنيةجلسة استفسارات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2017/2016-6
الصالح وتشغيل وصيانة االعمال الكهروميكانيكية بديوان الخدمة المدنية

بناء علي طلب  ديوان الخدمة المدنية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع ص/2021-2018/7
بشأن استئجار سيارات خدمية للهيئة العامة للصناعة

بناء علي طلب  الهيئة العامة للصناعة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

23000 دك صالحة لمدة 2018-01-282018-03-04100090

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - هذه المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 12-02-2018 وذلك في   قاعة اإلجتماعات في الدور األرضي في مبنى جلسة استفسارات
الهيئة الرئيسي بجنوب السرة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2016663-RFP  مناقصة رقم
خدمات صيانة انظمة االتصاالت الالسلكية التابعة للشركة 

COMMUNICATIONS MAINTENABNCE SERVICES
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

300000 دك صالحة لمدة 2018-01-282018-04-29350090

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

9 يوم االربعاء الموافق 07-02-2018 وذلك في  قاعه مارات لالجتماعات - رقم 101167 التابعه لفرق جلسة استفسارات
العقود الجديد 1b باالحمدي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2016663-RFP  مناقصة رقم
خدمات صيانة انظمة االتصاالت الالسلكية التابعة للشركة 

COMMUNICATIONS MAINTENABNCE SERVICES
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

_ مرفق الشركات المحدودة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2016663-RFP  مناقصة رقم
خدمات صيانة انظمة االتصاالت الالسلكية التابعة للشركة 

COMMUNICATIONS MAINTENABNCE SERVICES
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر ش م ك م

شركة احمد يوسف بهبهاني للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا ش م ك م

شركة بدر المال واخوانه ذ م م

شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت ذ م م

شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة امكو للهندسة واالنشاءات  ذ م م

شركة الشبكة االلكترونية الكويتية التكنولوجية  ش ذ م م

شركة مركز سلطان للتجارة والمقاوالت العامة ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيال عن 

.MIDDLE EAST TELECOMMUNICATIONS CO

l.l.w global technology company for communication materials systems and equipments

1

2

الشركات األجنبية مسلسل
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2026526-RFP  مناقصة رقم
 MAINTENANCE SERVICES OF خدمات صيانة لمرافق اإلنتاج لمناطق شرق الكويت

PRODUCTION FACILITIES FOR EAST KUWAIT AREAS
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

500000 دك صالحة لمدة 2018-01-282018-04-29500090

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

التاسعه صباحا يوم االربعاء الموافق 21-02-2018 وذلك في  قاعة المارات لالجتماعات رقم 101167 جلسة استفسارات
التابعه لفرق العقود والكائنة بمبنى العقود الجديد باالحمدي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2026526-RFP  مناقصة رقم
 MAINTENANCE SERVICES OF خدمات صيانة لمرافق اإلنتاج لمناطق شرق الكويت

PRODUCTION FACILITIES FOR EAST KUWAIT AREAS
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

_ مرفق الشركات المحدودة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2026526-RFP  مناقصة رقم
 MAINTENANCE SERVICES OF خدمات صيانة لمرافق اإلنتاج لمناطق شرق الكويت

PRODUCTION FACILITIES FOR EAST KUWAIT AREAS
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

شركة المير للخدمات الفنية ذ م م

شركة بدر المال واخوانه ذ م م

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م

شركة  الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن  ش م ك

شركة الدار للهندسة واالنشاءات  ش م ك م

شركة امكو للهندسة واالنشاءات  ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة طارق الغانم للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة ذ م م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيال عن 

Al Khorayef Group Company KSA

Egyptian Maintenance Company EMC EGYPT

Kentz Overseas Limited Ireland

Petrofac Facilities Management LTD UAE

3

4

5

6

الشركات األجنبية مسلسل
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ز/ م م / 2018/2017/12
تشغيل وصيانة شبكة ري بالتنقيط العبدلي الزراعية
 (احد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-01-282018-04-2915090

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - على الشركات و المؤسسات المتخصصة في هذا المجال

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 12-02-2018 وذلك في  قاعة االجتماعات بمكتب السيدة/نائب الدير العام جلسة استفسارات
لشئون الثروة النباتية بمبنى الهيئة الرئيسي بالرابية شارع الغزالي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ز/م م/2018/2017/11
مشروع ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات بدولة الكويت

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-01-282018-04-2915090

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - هذه المناقصة على الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

10 يوم االحد    الموافق 18-02-2018 وذلك في  بقاعة االجتماعات بمكتب نائب المدير العام لشئون جلسة استفسارات
الثروة الحيوانية بمبنى الهيئة الرئيسي بالرابية شارع الغزالي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع ش/2018/2017/3
استئجار سيارات صالون وباصات مع سائق ووقود (للهيئة العامة للشباب)

بناء علي طلب  الهيئة العامة للشباب
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

7500 دك صالحة لمدة 2018-01-282018-04-29100090

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - - شرط خبرة ال تقل عن 3 سنوات

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

10 ص يوم االحد    الموافق 18-02-2018 وذلك في  الهيئة العامة للشباب - الكائن مقرها في منطقة جلسة استفسارات
الرقعي - مبنى الهيئة العامة للرياضة - الدور الرابع - قاعة االجتماعات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع ب /2018/2017/1
الستئجار سيارات للهيئة العامة للبيئة
بناء علي طلب  الهيئة العامة البيئة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-01-282018-04-297590

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 05-03-2018 وذلك في  في مقر الهيئة العامة للبيئةجلسة استفسارات

_مرفق جدول التأمين األولي لكل بند على حدة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع ب /2018/2017/1
الستئجار سيارات للهيئة العامة للبيئة
بناء علي طلب  الهيئة العامة البيئة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

سيارة صالون مع سائق (8 سلندر)

سيارة جيب بدون سائق ( 6 سلندر )

سيارة جيب مع سائق ( 6 سلندر )

سيارة صالون مع سائق ( 4 سلندر )

وانيت قمارتين بدون سائق ( 4 سلندر )

وانيت قمارتين مع سائق ( 4 سلندر )

وانيت قمارتين بدون سائق ( 8 سلندر )

وصف البند
300

2000

500

700

100

200

100

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
1

2

3

4

5

6

7
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2017/2016/3
انشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم باالمانة العام لالوقاف

بناء علي طلب  األمانة العامة لألوقاف
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

450000 دك صالحة لمدة 2018-01-282018-04-29500090

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - محدودة على الشركات التي تم تأهيلها

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

_ مرفق الشركات المحدودة 

10 ص يوم االحد    الموافق 11-02-2018 وذلك في  االمانة العامة لالوقافجلسة استفسارات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2017/2016/3
انشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم باالمانة العام لالوقاف

بناء علي طلب  األمانة العامة لألوقاف
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة ش م ك م

شركة محمد عبد المحسن الخرافي واوالده للتجارة العامة والمقاوالت العامة 
والمنشات الصناعية ذ م م

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م

شركة الخليج المتحدة لإلنشاء  ذ م م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الهاني لالنشاءات والتجارة ذ م م

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش م ك ع

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيال عن 
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع / ش أ م /2018/2017/4
توفير خدمة االنترنت و نقل المعلومات للهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

 - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - 

 يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكوره 
أعاله 

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 06-02-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-01-23

2018-01-22

األمين العام
للجهاز المركزى للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

2034292-RFQ   بشأن المناقصة رقم
تزويد أنانيب حفر من قياس3/8-2ولغايه قياس7 مع ملحقاتها ووصالت بريميوم 

والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري
 7 SUPPLY OF TUBING & ACCESSORIES SIZES 2-3/8 TO
 API/PREMIUM CONNECTION INCLIDING SERVICES FOR

DEVELOPMENT DRILING

 - شركة نفط الكويت - 

 يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكوره 
أعاله 

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 20-03-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-02-18

2018-01-16

األمين العام
للجهاز المركزى للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2417724173
توريد مياه شرب معبأة للقوات االمريكية

 -  وزارة الدفاع  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا علي وثائق المناقصة  المذكورة 
أعاله أن يبادروا إلي أستالم ( ملحق رقم 1 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-01-17

األمين العام
للجهاز المركزى للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

2029787-RFP بشأن المناقصة رقم
منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 171- غرب الكويت 

 NEW GAS SWEETENING FACILITY AT BS - 171 WEST
KUWAIT

 -  شركة نفط الكويت  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا علي وثائق المناقصة  المذكورة 
أعاله أن يبادروا إلي أستالم ( ملحق رقم 1 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-01-22

األمين العام
للجهاز المركزى للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

2030641-RFP بشأن المناقصة رقم
إنشاء ثالث محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد (11KV-132)  و ما يتصل بها 

من خطوط كهربائية جنوب و شرق الكويت

 -  شركة نفط الكويت  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا علي وثائق المناقصة  المذكورة 
أعاله أن يبادروا إلي أستالم ( ملحق رقم 2 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-01-17

األمين العام
للجهاز المركزى للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

2034292-RFQ بشأن المناقصة رقم
تزويد أنانيب حفر من قياس3/8-2ولغايه قياس7 مع ملحقاتها ووصالت بريميوم 

والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري
 7 SUPPLY OF TUBING & ACCESSORIES SIZES 2-3/8 TO
 API/PREMIUM CONNECTION INCLIDING SERVICES FOR

DEVELOPMENT DRILING

 -  شركة نفط الكويت  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا علي وثائق المناقصة  المذكورة 
أعاله أن يبادروا إلي أستالم ( ملحق رقم 1 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-01-23

األمين العام
للجهاز المركزى للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2017/2016/11
تنفيذ مشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بالشويخ التابعة للهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب

 -  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا علي وثائق المناقصة  المذكورة 
أعاله أن يبادروا إلي أستالم ( ملحق رقم 2 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-01-23

األمين العام
للجهاز المركزى للمناقصات العامة


